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Aktualności

NOWY SKARBNIK GMINY

DZIKIE KĄPIELISKA

7 lipca Radni Gminy Dąbrowa powołali na stanowisko
Skarbnika Gminy Dąbrowa Katarzynę Szafarską. Dotychczasowa
Skarbnik Barbara Filipczuk zrezygnowała z funkcji z powodów
osobistych i nowych planów zawodowych.
Nowa Skarbnik jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskała tytuł
magistra inżyniera. W roku 1998 ukończyła Studia Podyplomowe
z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i w tym samym roku otrzymała świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, potwierdzające
wymogi dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

W Powiecie Opolskim w tym sezonie wyznaczono
9 strzeżonych kąpielisk. Są one dozorowane przez służby ratownicze i sanitarne. W Gminie Dąbrowa nie ma legalnie funkcjonujących kąpielisk. Żaden z istniejących na terenie naszej gminy
zbiorników nie nadaje się do kąpieli! W tych miejscach powinny zostać ustawione tablice zakazujące kąpieli. Każdego roku
policja i służby porządkowe przypominają, że większość utonięć
zdarza się na dzikich kąpieliskach.
Obowiązująca od tego roku ustawa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo na legalnym kąpielisku, nakłada na właściciela zbiornika. Na nim ciąży także odpowiedzialność za zlecenie wykonania
badań przed rozpoczęciem sezonu. Próbki trafiają wówczas do
laboratorium. Ale woda w miejscach przeznaczonych do kąpieli będzie badana zdecydowanie rzadziej niż dotąd. Organizator
takiego bezpiecznego kąpieliska oprócz dbania o jakość wody,
powinien stworzyć zaplecze techniczne, jak również zagwarantować odpowiednią ilość ratowników do zapewnienia bezpiecznej
kąpieli i korzystania z tego terenu.
Jeżeli nie pojawiają się organizatorzy zdecydowani na utworzenie miejsc do kąpieli na sezon letni, a z taką sytuacją mamy do
czynienia w Gminie Dąbrowa, zbiorniki wodne nie będą kontrolowane. Ludzie będą kąpać się w nich na własną odpowiedzialność.
Apelujemy o ostrożność i liczymy na zdrowy rozsądek wypoczywających nad wodą.
Red.

W karierze zawodowej Katarzyna Szafarska wyróżnia
trzy firmy, w których pracowała. Pierwsza to biuro podróży ITAKA, gdzie tworzyła od podstaw dział księgowości. Przez kilkanaście lat pełniła tam funkcję głównej księgowej oraz członka zarządu, sprawując nadzór nad rachunkowością i finansami firmy.
Następnie podjęła się organizacji działu administracyjnego oraz
finansowo-księgowego włoskiej firmy MAPEI w Gliwicach, będąc jednocześnie asystentką włoskiego dyrektora zarządzającego
fabryką. Ostatnią funkcją, jaką wymienia w swoim życiorysie
była posada dyrektora opolskiego oddziału ORBISU, który pod
jej kierownictwem odbudował pozycję na rynku opolskich biur
podróży.
Jak sama przekonuje, jest osobą komunikatywną, sprawną w działaniu i dobrze zorganizowaną. Nie boi się nowych wyzwań i ambitnych zadań. Posługuje się swobodnie językiem angielskim, zna także języki włoski i niemiecki.

INFORMACJA
Komisja konkursowa „Mój Balkon - Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś” informuje, iż w dniu 2 sierpnia
br. (wtorek) w godz. 9.00 - 16.00 odbędzie się wizja lokalna
zgłoszonych do konkursu domostw i miejscowości.

Red.
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Międzynarodowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w Gminie Dąbrowa
W dniach 10 - 17 lipca w Chróścinie odbył się „III Międzynarodowy Obóz Strażacki”, który jest kontynuacją współpracy pomiędzy strażakami z gmin: Ribemont - Lengede - Dąbrowa. Dwa poprzednie spotkania odbyły się w Niemczech i Francji.
Spotkania młodzieżowych grup strażackich mają na celu doskonalenie umiejętności strażackich, wymianę doświadczeń, zarówno kulturowych jak i strażackich oraz integrację.
Młodzi strażacy z Ribemont (Francja), Lengede (Niemcy) oraz
gminy Dąbrowa zostali zakwaterowaniu na polu namiotowym
obok Zespołu Szkół w Chróścinie.
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Gmina Dąbrowa z pomocą lokalnych jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych przygotowała interesujący program dla swoich
gości. Odbyły się m.in. pokazy pracy strażaków w wykonaniu
lokalnych drużyn OSP, pokazy sprzętu pożarniczego przy komendzie Powiatowej i Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu, zawody sportowe, zawody wędkarskie. Młodzi strażacy zbudowali
„Most Przyjaźni” w parku w Chróścinie oraz zwiedzili remizy
w naszej gminie. Zorganizowano również wycieczkę do parku
jurajskiego w Krasiejowie, grodu rycerskiego w Byczynie oraz
Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.
red.
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STOP DOPALACZOM
Drogi Rodzicu dbając o właściwy rozwój i zdrowie
swojego dziecka pamiętaj także o współczesnych zagrożeniach,
które mogą mieć zgubny wpływ na człowieka. Jednym z takich zagrożeń są ostatnio bardzo popularne wśród młodzieży
tzw.„dopalacze”.
Rodzicu, ważne jest byś Ty także posiadał wiedzę na
temat substancji, z którymi Twoje dziecko może mieć kontakt.
Dopalacze to produkty pochodzenia zarówno syntetycznego, jak i naturalnego, sprzedawane w sklepach internetowych lub poprzez sieć sklepów stacjonarnych. Sprzedawcy
reklamują je jako środki pobudzające, wspomagające funkcje
poznawcze (np. poprawiające czasowo pamięć, koncentrację
uwagi) czy pozwalające zrelaksować się.
Jednocześnie producenci „dopalaczy” w ofercie handlowej
zamieszczają informacje, że są to produkty kolekcjonerskie,
nawozy do kwiatów czy sole do kąpieli „nie do spożycia przez
ludzi”.
Jak działają?
„Dopalacze”, jak większość substancji psychoaktywnych, działają na ośrodkowy układ nerwowy i po ich zażyciu
zmienia się nastrój i zachowanie człowieka.
Objawy używania:
Podobnie jak w przypadku narkotyków, objawy używania zależą od rodzaju substancji, przyjętej dawki, jak również
od cech psychofizycznych danej osoby. Nie ma jednego wzorca
reakcji na przyjętą substancję – tolerowana przez organizm jednego człowieka, dla innego może być groźną w skutkach trucizną.
W zależności od substancji mogą wystąpić między
innymi następujące objawy: przypływ energii, podwyższenie
nastroju, rozdrażnienie, huśtawka nastroju, pobudzenie psychoruchowe, napady szału, stany depresyjne, halucynacje wzrokowo-słuchowe, a także utrata apetytu, bezsenność, przekrwienie

gałek ocznych, wymioty, biegunka.
Powodowane przez dopalacze zmiany świadomości lub
stany pobudzenia ograniczają zdolność oceny i kontroli sytuacji,
co znacząco zwiększa ryzyko niebezpiecznego wypadku, odniesienia urazu, a także utraty przytomności. Używanie dopalaczy
może także spowodować skutki śmiertelne.
Jak wyglądają?
Postać fizyczna tych produktów równie zbliżona jest
wyglądem do narkotyków.
„Dopalacze” występują w postaci białego proszku, kapsułek
lub tabletek, suszu roślinnego (liście, nasiona, ekstrakt, skręty),
suszu grzybów. Mogą być przyjmowane doustnie, donosowo,
w postaci wywaru lub do palenia.
Działania zaradcze rodziców w przypadku zagrożenia
używaniem przez dziecko „dopalaczy” są takie same, jak przy
innych zagrożeniach – na przykład piciu alkoholu czy używaniu
narkotyków. 		
Największą moc chroniącą naszego dziecka ma: zaufanie,
okazywanie miłości i zainteresowania życiem dziecka (mów
dziecku, że jest dla ciebie najważniejszą osobą, że zależy ci, by
było zdrowe i szczęśliwe, poznaj jego przyjaciół, zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego);
Dobre porozumiewanie się z dzieckiem: (rozmawiaj
z dzieckiem często, pytaj o jego zdanie, uważnie słuchaj, rozmawiaj także na trudne tematy – o narkotykach, alkoholu, dojrzewaniu);
Zdrowa dyscyplina: (postaw jasne granice – wyraź
zdecydowany sprzeciw wobec używania narkotyków i innych
środków psychoaktywnych, podaj oczekiwania dotyczące godzin powrotu do domu, kontaktów z kolegami, sprawdzaj na co
wydawane jest kieszonkowe, itp.);
Wspieranie dziecka: (doceniaj wysiłki w osiąganiu
celów, chwal dziecko za sukcesy i odpowiedzialność – podnosisz tym jego poczucie własnej wartości. Zapewniaj, że zawsze
może liczyć na twoją pomoc w trudnych sytuacjach).

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE DZIECKO PRZYJMUJE „DOPALACZE”?
Poza testami medycznymi nie ma sposobu pozwalającego w 100% powiedzieć, że ktoś przyjął środki psychoaktywne. Jednak o przyjmowaniu dopalaczy mogą świadczyć:
1) każde zachowanie znacznie (lub nieznacznie) odbiegające od normalnego: zachowania może być wskazówką, że uczeń przyjął środki zmieniające świadomość.
Wśród takich zachowań możemy wymienić: pobudliwość,
nadmierne wyciszenie, ospałość, agresję, zmianę pantomimiki, nadmierne rozweselenie, łatwe popadanie w smutek,
płaczliwość, drażliwość, dreszcze, brak napięcia mięśniowego, słowotok, wstręt do światła, zmianę wielkości źrenic, zaczerwienie twarzy, różnego rodzaju zapachy itd.,
2) różne „znaleziska”: fajki, ustniki, opakowania po „nie
wiadomo czym”, małe naczynka, złotka, sreberka, butelki
odymione w środku, dziwne przesyłki, tajemnicze wyjścia
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z domu,
3) nowi znajomi: urywane telefony, smsy w dziwnych po
rach, nagłe wyjścia z domu, kłamstwa i kłamstewka.
Podejrzewasz, że uczeń zażywa dopalacze - co dalej ?
Jeżeli przypuszczasz że uczeń zażywa dopalaczy:
• nie czekaj, aż sprawa się rozwiąże,
• porozmawiaj z uczniem, wychowawcą, pedagogiem, z lekarzem pierwszego kontaktu,
• bądź otwarty na wszystkie ewentualności. Nie mów „on
na pewno nie bierze” - to pozwoli ci na szersze spojrzenie.
Jeśli przypuszczenia się potwierdzą:
• szukaj fachowej pomocy u pedagoga lekarza pierwszego
kontaktu, na policji, w sądzie rodzinnym, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pamiętaj, że pomoc nie zawsze
jest łatwa ? wymaga odwagi do poszukania błędów także
w otoczeniu (w klasie, rodzinie, w samym sobie).
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Stypendia dla najzdolniejszych
W czerwcu 2011 r. placówki oświatowe z terenu
naszej gminy przyznały stypendia naukowe i sportowe dla
najzdolniejszych swoich uczniów. Aby uzyskać stypendium,
trzeba było sprostać określonym kryteriom. W przypadku
stypendium naukowego należało uzyskać przynajmniej średnią ocen 5,09 (szkoła podstawowa) lub 4,9 (gimnazjum) oraz
otrzymać ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania.
W przypadku stypendium sportowego należało zająć, w danej
dyscyplinie sportowej, miejsce na podium na szczeblu wojewódzkim.
20 czerwca br. Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja
wręczył wyróżnionym uczniom listy gratulacyjne, za sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich, umożliwiających
uzyskanie stypendium.
Przyznawanie stypendiów ma celu motywowanie
uczniów do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz
rozwijania swoich zdolności i pasji. Stypendium naukowe
i sportowe wynosi 125 zł. Gratulujemy stypendystom.
red.

Nordic Walking w Niewodnikach
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach Nordic
Walking, które odbywają się w każdą środę o godz. 19.30
w Niewodnikach. Zajęcia prowadzi Katarzyna Palt. Udział
w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji pod nr tel. 77/
464 10 10 w. 221.

Przyjaciel Dziecka

Stypendyści z Zespołu Szkół w Dąbrowie.
STYPENDIA 2011 GMINA DĄBROWA
Placówka
Naukowe
Sportowe
Liczba uczniów
Szkoły podstawowe
PSP Narok
PSP Sławice
PSP Chróścina
PSP Dąbrowa
Razem
PG Żelazna
PG Dąbrowa
PG Chróścina
Razem
Ogółem
6

12

-

14
9
22
57
Gimnazja
16
19
21
56
113

1
2
3

22 czerwca 2011r. podczas ceremonii zakończenia roku
szkolnego nasza Pani Dyrektor - Barbara Ottenbreit otrzymała
odznaczenie „Przyjaciel Dziecka”. To szczególne wyróżnienie
wręczyła Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Opolskiego Oddziału Regionalnego – Pani Marzena Sedlaczek.
Serdecznie gratulujemy uzyskania tego pięknego i jakże
miłego odznaczenia. Jesteśmy dumni, że wśród nas znalazła się
osoba, która zasłużyła na tak zaszczytne miano.
Życząc dalszych sukcesów dedykujemy słowa Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Grono Pedagogiczne
PSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sławicach

10
13
15
38
41
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I edycja projektu edukacyjnego - Przyszłość należy do specjalistów
W Zespole Szkół w Chróścinie
w terminie od 1 września 2009 roku do
28 lutego 2011 roku realizowano projekt
Przyszłość należy do specjalistów finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt, który obejmował
działanie nr 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
zawarte w Priorytecie IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
był skierowany do uczniów Publicznego
Technikum kształcących się w zawodach:
- technik agrobiznesu
- technik ekonomista
- technik organizacji usług gastronomicznych
Propozycje działań realizowanych w ramach projektu przygotowali
nauczyciele ZS w Chróścinie. Młodzież
mogła wybierać zajęcia i kursy, na które
będzie uczęszczać. Zainteresowani mieli
okazję poszerzać swoją wiedzę zawodową, zdobywać dodatkowe kwalifikacje,
które w przyszłości ułatwią im start na
rynku pracy.
Uczniowie uczęszczali na zajęcia
pozalekcyjne oraz kursy kwalifikacyjne
realizowane przez nauczycieli szkoły oraz
specjalistów z zewnątrz, na przykład mistrzów carvingu. Zrealizowano następujące bloki zajęć pozalekcyjnych:
1. rolniczo- ekonomiczny, mający na celu
poszerzenie praktycznej wiedzy uczniów

z zakresu ekonomii i rachunkowości;
2. agrobiznesu, który pozwolił uczniom
zdobyć wiedzę o najnowszych trendach
hodowli koni, ich wykorzystania w gospodarstwach agroturystycznych oraz organizacji pracy w gospodarstwach rolnych
i agroturystycznych;
3. mechanizacji rolnictwa i uprawy, poszerzający wiedzę uczniów na temat nowoczesnej uprawy z zastosowaniem nowoczesnych maszyn w produkcji rolnej;
4. gastronomiczny, dzięki któremu uczniowie zaznajomili się z zaletami kuchni
regionalnej i kuchni świata.
Uczniowie zdobyli dodatkowe
kwalifikacje, uczestnicząc w następujących kursach:
1. stosowanie ochrony roślin przy użyciu
opryskiwacza;
2. profesjonalny organizator przyjęć okolicznościowych;
3. carving - umiejętność rzeźbienia w owocach i warzywach;
4. prawa jazdy kategorii B.
Szczególnym zainteresowaniem
cieszył się kurs carvingu ze względu na to,
że pozwalał zdobyć rzadką na rynku pracy
umiejętność dekorowania potraw i stołów
rzeźbionymi owocami i warzywami. Swoje umiejętności naszym uczniom przekazywał cieszący się uznaniem mistrz sztuki
kulinarnej i carvingu.
Nasi uczniowie chętnie brali

udział w wycieczkach zawodowych. Dzięki temu zdobyte na zajęciach pozalekcyjnych wiedzę i umiejętności mogli skonfrontować z doświadczonymi praktykami
i specjalistami, którzy prowadzili pokazy
i warsztaty. Fundusze unijne pozwoliły na
zorganizowanie wycieczek na:
1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, gdzie uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez naukowców,
2. targi rolnicze w Poznaniu,
3. targi gastronomiczne w Krakowie.
Na targach uczniowie zapoznali
się z ofertą wystawców, obserwowali pracę nowoczesnych maszyn stosowanych
w przemyśle spożywczym, gastronomii
i rolnictwie. Ponadto nasi wychowankowie zwiedzali stadniny koni i gospodarstwa agroturystyczne.
Po zakończeniu kursów i zajęć pozalekcyjnych uczniowie otrzymali
świadectwa uczestnictwa oraz certyfikaty
potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
Projekt pt. Przyszłość należy do
specjalistów realizowany w Zespole Szkół
w Chróścinie cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, dlatego od 1 kwietnia
2011 roku realizowana jest kolejna jego
edycja. Informacje o II edycji projektu
można znaleźć na szkolnej stronie internetowej (www.zschroscina.edu. pl).
A.Z., J. L.-R

Śladami Powstań Śląskich - podsumowanie projektu
„Historia świata jest zegarem, którego wskazówek nigdy nie można cofnąć”
E.Hemingway
Od stycznia do czerwca 2011 roku realizowaliśmy
w PSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sławicach projekt edukacyjny „Śladami Powstań Śląskich” w ramach realizacji ogłoszonego przez Kurator Oświaty w Opolu Roku Powstań
Śląskich.
Zaplanowane działania przebiegały we wszystkich klasach, na wielu przedmiotach, w trakcie różnych zajęć oraz w czasie pozalekcyjnym. Pozwoliły zrealizować cele projektu takie
jak:
- dostarczenie wiedzy na temat powstań śląskich
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
- popularyzowanie zainteresowań historycznych - w szczególności dotyczących naszego regionu.
Realizując zaplanowane działania uczniowie:
- wykonywali prace plastyczne
- uczyli się pieśni i wierszy
- brali udział w konkursie „Trzy powstania i plebiscyt”
- przygotowywali różnorodne wystawy
- wzięli udział w wycieczce na Górę Świętej Anny.
Zwieńczenie naszej pracy miało miejsce 20 czerwca.
Właśnie wtedy zaproszeni goście i wszyscy rodzice z uwagą
obejrzeli refleksyjny montaż słowno – muzyczny, a następnie po-
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dziwiali różnorodne prace oraz zdjęcia z wycieczki.
Jestem przekonana, że wszystkie działania zrealizowane
w ramach projektu były niezwykle ważne w kształtowaniu właściwej postawy uczniów. Dały wiedzę, radość, satysfakcję, mobilizowały do kreatywności oraz sprzyjały właściwemu rozumieniu
wartości narodowych i patriotycznych.
Alicja Jaszcza
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Niemieckie rozmaitości w szkole w Sławicach
Działo się w tym roku sporo w tej dziedzinie. Zaczęło się
od rewelacyjnego występu na I Festiwalu Teatralnym w Raszowej, któremu patronowała dobrze nam znana pani Helga Brandt
z Niemiec, a na którym nasi uczniowie brawurowo popisali się
przedstawieniem w języku niemieckim baśni braci Grimm „Die
goldene Gans”.
Potem były sukcesy naukowe naszych uczniów w konkursach w języku niemieckim. Agnieszka Lellek, Mateusz Moj
i Monika Biok stanęli na podium zajmując kolejno I, II i III miejsce w eliminacjach gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Chróścinie Op. W konkursie wojewódzkim
„der, die, das Kenner” w Prószkowie Monice zabrakło tylko 0,5
punktu (!) do wyróżnienia. W eliminacjach gminnych konkursu

recytatorskiego „Jugend trägt schlesische Gedichte vor“ w Naroku Marta Swora, Marta Stein i Kasia Smolin zdobyły kolejno I,
II i III miejsce, a następnie Kasia powtórzyła swój sukces zajmując doskonałe IV miejsce na 50 biorących udział w eliminacjach
rejonowych w Prószkowie. Jakby tego było mało, 9. czerwca Kasia przyjechała z kolejną nagrodą. W Południowopolskim Konkursie Pięknego Czytania w języku niemieckim w Goethe-Institut
w Krakowie „wyczytała” III miejsce!
Studenci Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
sekcji niemieckiej w Opolu tradycyjnie już obserwowali pracę
naszych nauczycieli, a po nich przybyli na konferencję szkoleniowo-warsztatową „Deutsch mit Hans Hase” dyrektorzy

przedszkoli i szkół podstawowych oraz nauczyciele germaniści.
Konferencję poprowadziły dwie germanistki pani Gabriela Pampuch z PSP w Komprachcicach i pisząca niniejsze słowa z PSP
w Sławicach. Tematem było przedstawienie pakietu szkoleniowego do nauki języka niemieckiego wg nowej podstawy programowej „Deutsch mit Hans Hase”, wydanego został przez GoetheInstitut.
Gościliśmy też panią Helgę Gruschka z Niemiec, która
zawodowo para się opowiadaniem historyjek. Przedstawiła szóstoklasistom tę sztukę w ramach projektu „Es schläft ein Lied in
allen Dingen ...”, czyli „W każdej rzeczy drzemie piosenka”. Pani
Helga zaprezentowała uczniom, jak można za pomocą „Kamishibai”, czyli japońskiego papierowego teatru, uatrakcyjnić sztukę
opowiadania.
Informacja o realizowanej w naszej szkole innowacji
z języka niemieckiego „Nauka języka niemieckiego poprzez
elementy sztuki i realioznawstwa a kształtowanie się kreatywności językowej i manualnej uczniów” dotarła aż do Sandomierza. W czasie „Dni Języka Niemieckiego w Nauczaniu Wczesnoszkolnym” w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
zostały zaprezentowane ubiegłoroczne dzieła plastyczne obecnej
klasy IV. Została tam przedstawiona tylko część innowacji dotycząca austriackiego artysty Hundertwassera, ale i tak wszystkie
prace, a w szczególności kolorowy „Hunderwasserhaus”, zrobiły
na uczestnikach ogromne wrażenie!

A na koniec mega atrakcja: Deutsch-Wagen-Tour zawitał do szkoły! Deutsch-Wagen-Tour to projekt, który przyczynia się do wzrostu popularności języka niemieckiego w Polsce.
Lektorzy D-W-T przyjeżdżają na zaproszenie i prowadzą z uczniami wspaniałe zabawy językowe, promując mowę naszych
zachodnich sąsiadów. Moderatorka pani Małgorzata KornackaUlrich przez dwie godziny bawiła się z dziećmi językiem niemieckim. Pomagały jej w tym m.in. pacynki, instrumenty perkusyjne,
a przede wszystkim kolorowa chusta KLANZY, za pomocą której
można ćwiczyć różne umiejętności.
Zbliżają się wakacje, czyli czas odpoczynku. Jednak dla
tych dzieci, którym znudzi się dwumiesięczne leniuchowanie,
wzorem lat ubiegłych przygotowany jest już konkurs z języka
niemieckiego. W przyszłym roku szykują się bowiem kolejne
atrakcje w ramach pogłębiania znajomości języka niemieckiego.
Warto więc zacząć jak najprędzej.
Gabriela Burczek
PSP w Sławicach
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NA WAKACJE
Mogą się już wybrać najstarsze dzieci z Publicznego
Przedszkola w Chróścinie, które pożegnały się w grupie „Nutek”.
Tym razem rodzice mogli podziwiać ich plany wakacyjne z układem tanecznym „Wiesz co robić?”, a były one zaskakujące i szokujące, bo w tak krótkim czasie mogli zwiedzić tak
wiele odległych krajów.
Dzieci były we Francji, gdzie panuje wzór mody i elegancji, co
było widoczne w tańcu „Wiosna”, odwiedziły gorącą Hiszpanię
z temperamentną „Margaritą”. Popłynęły nawet łodzią wzburzonym morzem do ciepłej, dzikiej Afryki, żeby zobaczyła mama,
tata jak ich dzieci tańczą dziki taniec „Pata, pata”.
Stamtąd wyleciały samolotem do antycznej Grecji i nie tracąc
czasu na gadanie zatańczyły szybko jeden grecki taniec-„Mikonos”.
Doleciały nawet do Rosji opowiadając tanecznym krokiem „Walenki”, i wróciły do domu – do Polski- do Chróściny z piosenką
na ustach „Dostał Jacek elementarz” przy akompaniamencie Pana
Czarka z gitarą, żegnając się z wszystkimi Paniami i Przedszkolem.

scach istotnych dla Opola i regionu.
Projekt zakończył się spotkaniem integracyjnym wszystkich
przedszkoli, które brały udział w różnych potyczkach konkursowych oraz prezentacjami scenicznymi i wspólną zabawą.
Na 12 grup nasze Przedszkole w Chróścinie wraz z PP
nr 33 i 37 otrzymało wyróżnienie za przedstawienie prezentacji
– pantomimy pt. „Legenda o Świętym Wojciechu”.
Wyróżnione Przedszkola otrzymały zaproszenie do Filharmonii
Opolskiej do udziału w Koncercie Jubileuszowym z okazji 10lecia projektu edukacji regionalnej „Opole, moje miasto. Mały
Opolanin”.
Dzieci z wielką dumą występowały na scenie Filharmonii Opolskiej, otrzymały Złotą Statuetkę i prezent – instrumenty perkusyjne. Nie obyło się też bez słodkiego poczęstunku, a do przedszkola
przywieźliśmy słodki podarunek – śląski kołacz.
Uroczystość ta była wielkim przeżyciem nie tylko dla dzieci, ale
i dla rodziców, były łzy wzruszenia, gromkie brawa i uśmiech na
twarzach, bo przecież każde dziecko pragnie też sukcesu i uznania.
Dzieci posiadają ogromne możliwości twórcze, miały
stworzone warunki do rozwoju wyobraźni, ekspresji werbalnej,
plastycznej, muzycznej, ruchowej, chętnie uczestniczyły w różnorodnych konkursach:
1. Plastycznym:
• organizator Skok Chmielewskiego w Opolu- Julian P. zajął
I miejsce
• „Mały Rzemieślnik” organizator MDK w Opolu- nagrody
i wyróżnienia otrzymali-Emilka J., Klara J., Martynka D., Paulina D.,
• „Rodzina, mój dom” – wyróżnienie i nagrodę otrzymała Laura G.
•„Opole, nie tylko kredką i pędzlem malowane”- wyróżnienie
i nagrody otrzymali : Natalia Ż., Alek G.
2. I Festiwal Piosenki Przedszkolnej- Komparchcice 2011- w kategorii indywidualnej II miejsce zajęła Natalia P., a III miejsce
–Kornelka K.

„Dzięki wspomnieniom jesteś” – a wspomnień było w naszej grupie wiele…
Po raz kolejny od kwietnia do czerwca grupa „Nutek”
wzięła udział w projekcie edukacji regionalnej „Opole, moje miasto. Mały Opolanin”, którego celem było zainteresowanie dzieci
przeszłością, historią swojej rodziny, miejsca zamieszkania, regionu i kraju.
Program ten opierał się na IV wyprawach, wycieczkach, zajęciach studyjnych w opolskich muzeach, warsztatowych zajęciach
aktywności twórczej i spotkaniach z ciekawymi ludźmi w miej-

3. VII Konkurs Ekologiczny w Naroku- fantastyczna i smaczna
zabawa, zrobiliśmy śliczną żyrafę.
4. 8 Tematyczny Konkurs Innowacyjny w Opolu „Dobre rady
na odpady, czyli ochrona środowiska i tematyki p/poż.”- przedszkolna ekologiczna moda, prezentacja pantomimy „Legenda
o Świętym Wojciechu”.
5. Recytatorskim- organizator MDK w Opolu- dzieci zdobyły III
miejsce w kategorii inscenizacja wyróżnienie w kategorii indywidualnej zdobyła Martynka D.
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przeżyć. Dzieci miały również możliwość przekonania się, że nie
można przejść przez życie bez stresu i odnosić tylko sukcesów,

Odwiedziliśmy również naszą pobliską Szkołę Podstawową
w Chróścinie, braliśmy udział w zajęciach ekologicznych u Pani
Marylki Rynkowskiej, poznaliśmy starszych kolegów, koleżanki,
Panie, pomieszczenia klasowe, ogródek, nowy plac zabaw i zasadziliśmy nawet swoje drzewko.
Wszystkie grupy z naszego Przedszkola w czerwcu pojechały do Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu, gdzie miały
możliwość pooglądania wozów strażackich z wyposażeniem, łodzi ratunkowych, a nawet dzielnie wzięły udział w praktycznych
ćwiczeniach w zadymionej komorze, jak i również mogły lać
wodę z prawdziwego węża strażackiego oraz poznać dzielnych
strażaków.
Dzięki uczestnictwu w konkursach, projektach dzieci
mogły rozwijać umiejętność wyrażania twórczej ekspresji poprzez język sztuki, co dało im wiele radości i niezapomnianych

trzeba umieć też przegrywać, a sukcesem jest nie tylko wygrana,
ale także przezwyciężenie tremy.
Rodzice mogą być bardzo dumni ze swoich pociech,
a my im serdecznie dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Wychowawczynie grupy „Nutek”
Beata Ratajczak i Elżbieta Marcinkowska-Kowalik

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza na:

„III Wielobój Sprawnościowy dla Każdego”
Konkurencje
m.in.
- rzut gumowcem
- slalom „sprzątanie świata”
-picie jogurtu na czas

27 lipca 2011r.

Świetlica wiejska w Prądach
godz. 12.00 - 14.00

„GMINNY MAM TALENT”
– zapisy
Potrafisz ładnie śpiewać, tańczyć, grać na instrumencie, recytować wiersze, opowiadać kawały? A może masz jakiś inny ukryty talent, z którym chciałbyś się podzielić?
Jeśli tak, to weź udział w Gminnym Mam Talent organizowanym 21 sierpnia podczas Dożynek Gminnych we Wrzoskach. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcieliby zaprezentować swe talenty przed szeroką publicznością. Całość oceniać
będzie profesjonalna komisja konkursowa. Na wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zapisy można zgłaszać pod numerem tel. 510808472 (P. Daniel Wocka).

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa i nie tylko
Wydawca: GOKiR w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel. 077 464-10-10
Redaktor prowadzący: Zbigniew Janowski Skład komputerowy gazety: Grzegorz Wocka
Strona internetowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail kontaktowy z redakcją:
gokir@gminadabrowa.pl, Reklama: gwocka.gokir@wp.pl.
Druk: Wydawnictwo św. Krzyża, ul. Katedralna 6, 45-007 Opole;
Reklamy: strona kolor 1 cm2 = 2,44 zł brutto, strona czarno-biała 1cm2 = 1,22 zł brutto
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FESTYN DĘBOWY 25-26 czerwca 2011
Setki osób bawiły się podczas
dorocznego Festynu Dębowego w Dąbrowie. Tegoroczny festyn miał rockowy rys.
Gwiazdami były zespoły: Róże Europy
oraz Vintage – dwie niezwykle energetyczne formacje muzyczne. Koncert Róż
Europy zgromadził blisko pół tysiąca
osób, w tym wielu widzów spoza naszej
gminy, którzy podkreślali, że mimo iż
w sąsiednich miejscowościach są w tym
samym okresie organizowane dni miast
i gmin, to właśnie w Dąbrowie oferta była
najciekawsza. Róże zagrały największe
swoje przeboje, przeplatane najnowszymi
kompozycjami. Odśpiewany przez publiczność „Jedwab” dopełnił obrazu tego
koncertu.

Dla miłośników muzyki prawdziwą gratką był koncert zespołu Vintage. Świetny
kontakt z publicznością, inteligentne teksty oraz brawurowe wykonanie rockowych
kompozycji sprawiły że niedzielny festynowy wieczór przesycony był brzmieniami gitar w bardzo dobrym wykonaniu.
Przez ponad półtorej godziny muzycy
Vintage fundowali dąbrowskiej publiczności przykład, że muzyka rockowa nadal
brzmi świeżo i potrafi porwać publiczność.
Oprócz Róż Europy i Vintage na
scenie Festynu Dębowego usłyszeliśmy
zespół Tia Maria - grupę z nurtu polskiej
muzyki tanecznej. Liderką i wokalistką
zespołu jest Agnieszka Andrzejewska,
która jednak nie była w sobotę w najlepszej dyspozycji głosowej. Taneczne rytmy
kompozycji Tia Maria a w dniu następnym
również Kabaretu Derkacz – nie brzmiały
przekonująco i nie porwały wymagającej
publiczności w Dąbrowie. Za to prawdziwą klasę zaprezentowała grupa coverowa
Nagła Zmiana Klimatu, która do Dąbrowy przyjechała z Borów Tucholskich.
Świetna muzycznie i wokalnie grupa zaprezentowała największe przeboje muzyki polskiej i światowej.
Festyn Dębowy był okazją do
zaprezentowania umiejętności dzieci
i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz szkół Gminy Dą-
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browa. Brawa należały się zwłaszcza dla
zespołu Gospel, ćwiczącego na co dzień
w Sławicach oraz grup tanecznych Aster
i mażoretek TUPOT. Występy tych formacji wzbudziły ogromne zainteresowanie
uczestników Festynu Dębowego. Okrasą
scenicznych popisów młodzieży były programy przygotowane przez szkoły. Bogactwo oferty sprawiło, że nie wszystkich
wykonawców udało się zaprezentować, za

co w imieniu organizatorów przepraszamy. Wszystkim składamy gorące podziękowania z trud włożony w przygotowanie
występów.
Tegoroczny Festyn Dębowy obfitował w konkursy z nagrodami. Były
konkursy: motoryzacyjny i kosmetyczny,
ale największym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja o tytuł „Chłopa
jak dąb”. Trzeci konkurs z tego cyklu
pozwolił wyłonić kolejnego zawodnika,
który został uhonorowany mianem Chłopa jak dąb. W tym roku został nim Tomasz
Broszczak, który łącznie w trzech konkurencjach, pokonał swoich rywali. Zawodnicy musieli podnieść ciężarek 17,5 kg,
pokonać slalom z kawałkiem pnia drzewa
i wykazać się precyzją przy wbijaniu dziesięciocalowego gwoździa. O tym kto wygrał, zdecydowała suma punktów, uzyskana podczas poszczególnych konkurencji.
Tradycyjnie w czasie Festynu rozgrywany był turniej piłkarskich
„szóstek”. W tym roku zgłosiło się sześć
zespołów: Bongo Karczów, Dąbrowa,
Mechnice, Bongo Opole, Ciepielowice
i Narok. Zawody sędziowali niezawodni: Wojciech Korzekwa i Józef Gerc. Po
raz kolejny najlepsza okazała się ekipa
z Mechnic, która wyprzedziła szóstkę
z Ciepielowic i Karczowa. Najlepszym
strzelcem turnieju okazał się Andrzej Tudyka, natomiast najlepszym zawodnikiem
wybrano Dariusza Zwolińskiego.
Od kilku lat atrakcją Festynów
jest mecz pokazowy, w którym radni gminy mają okazję zmierzyć się z reprezentacją urzędu gminy. Obie ekipy wspierane były przez sołtysów oraz młodzież.
Niedzielny mecz zakończył się zwycię-

stwem drużyny radnych 4:2. Bramki
dla zwycięzców zdobywali Rafał Olender,
Andrzej Piotrowicz i Krystian Golec. Dla
urzędników gole zdobywali Marek Snela
i Rafał Lyga. Radni okazali się także skuteczniejsi w konkursie rzutów karnych,
wygrywając tę rywalizację 3:1. Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy rewanżu
na hali, podczas zimowego turnieju Hattrick.
Festyn Dębowy 2011 został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013. Swojego wsparcia
udzieli nam także Sponsorzy:
Gmina Dąbrowa
Górnośląska Spółka Gazownictwa
PGNiG SA Gazownia Opolska
Viessmann Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Brzegu
GRUNER-SERVICE Dealer Husqvarna

Szkoła Nauki Jazdy DAKAR
Mobilna Kosmetyczka Nina Wołkowicz
Za okazaną pomoc składamy
serdeczne podziękowania Sponsorom.
Dziękujemy również Policjantom z Opola
i Niemodlina, Radosławowi Nieckarzowi
z Piekarni Dąbrowa, Sołectwu Dąbrowa,
klubowi sportowemu LZS Dąbrowa oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie
za wsparcie i pomoc w trakcie Festynu.
GOKIR
Sponsorzy:

Bank Spółdzielczy
w Brzegu
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